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Brasil sai da 
Cúpula do Clima 

como entrou: 
desacreditado
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Centro passará 
por obras para 

facilitar a
acessibilidade
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UM CRIME DE MANDO 
SEM OS MANDANTES

INVESTIGAÇÕES AINDA NÃO APONTARAM A MOTIVAÇÃO PARA MORTE DE EMPRESÁRIO              

Palmeiras e 
CRB vão disputar 
R$ 2,7 milhões
em dois jogos

Para delegado que 
investiga o caso, 
sequestro e morte 
estão esclarecidos

Na terceira fase da Copa 
do Brasil, o CRB vai enfren-
tar o atual  campeão da 
competição, o Palmeiras. O 
duelo difícil deve dar muita 
dor de cabeça ao elenco 
re g a t i a n o.  Is s o  p o rq u e 
o adversário se destaca 
pelo alto poder financeiro, 
que resultou, somente na 
última temporada, no título 
do Campeonato Paulista, 
Libertadores da América, 
Copa do Brasil e o vice da 
Supercopa. Com um elenco 
cheio de craques, o time 
do Palestra Itália deve dar 
muito trabalho ao Galo.
Afinal, a classificação vale 
R$ 2,7 milhões. Os jogos 
a i n d a  e s t ã o  s e m  d a t a s 
definidas, mas o primeiro 
confronto será em Maceió 
e o segundo, em São Paulo.

   COPA DO BRASIL

   ROBERTA DIAS

   TÉCNICAS AGRÍCOLAS

Governador anuncia concurso público 
para ocupação de 100 vagas na Emater

O governador Renan Filho 
anunciou, na sexta-feira 
(23),durante o lançamento 
do Programa Planta Alagoas, 
que o Estado vai promo-
ver concurso público para a 
Emater. Ele disse ainda que  

está finalizando as discussões 
para a realização do certame, 
mas revelou que a previsão 
é de que sejam destinadas, 
aproximadamente, 100 vagas 
para a área da assistência 
técnica agrícola. “Depois de 

muitos anos sem concurso 
público para a área da Agri-
cultura em Alagoas, o Estado 
voltará a fazer concurso para 
focar no fortalecimento da 
produção da agricultura 
familiar, porque essa é uma 

das principais vocações para 
o sustento das pessoas que 
residem nas zonas rurais dos 
municípios e, em nosso caso, 
são muitas as famílias que 
precisam desse auxílio”, disse 
Renan Filho.     

O assassinato do 
empresário Kléber 
Malaquias de Oliveira 
[do ramo de laticí-
nios], ocorrido dia 15 
de julho de 2020, na 
Mata do Rolo, em Rio 
Largo, é típico daque-
les onde as investiga-
ções só avançam pela 
metade. Outros casos 
desses já aconteceram 
em Alagoas, quando 
a Polícia Civil chega 
aos autores materiais, 
aos articuladores da 
trama criminosa, ao 
valor pago, mas não 
chega aos mandan-
tes nem à motiva-

ção do crime. 

Kléber Malaquias não 
tinha papas na língua 
e denunciava quem 
ele queria, aumen-
tando o universo de 
p e s s o a s , s u p o s t a-
mente interessadas 
em que calasse a boca 
de uma vez por todas. 
No caso, morto. Foram 
presos o sargento PM 
Marcelo José Souza 
(motorista do carro 
usado no crime); os 
ex-PMs Fredson José 
dos Santos (o atira-
dor) e Marcos Maurí-
cio; mais Jefferson 
Roberto. Esses dois 
últimos estavam com 
Malaquias o tempo 
todo e são acusados de 
levá-los para o local da 

execução.     Página 4
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NOS ÚLTIMO DOIS ANOS, não houve redução de desmatamento na floresta amazônica

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

De ator principal para coadjuvante nas discussões 

sobre mudança climática:  resultado que a gestão 

Bolsonaro trouxe para o país, com sua agenda para 

o meio ambiente. Na abertura da Cúpula de Líderes 

sobre o Clima, realizado na quinta-feira, 22, Bolso-

naro foi um dos últimos a discursar, situação que 

revela o desprestígio do governo. Tradicionalmente, o 

Brasil ocupava uma das primeiras posições, quando o 

assunto se referia ao clima. O brasileiro ainda contou 

com uma plateia desprestigiada das presenças de Joe 

Biden e Kamalla Harris. Mesmo com tom moderado, a 

política ambiental adotada pelo presidente brasileiro 

não inspira confiança para investimentos exter-

nos. Com dois anos de gestão, o desmatamento da 

floresta amazônica não experimentou redução. Há um 

constante avanço na destruição desse ecossistema.  

Desconfiança e desprestígio têm sido as únicas coisas 

que essa gestão vem garantindo ao Brasil no cenário 

externo. O apelo feito ao governo norte-americano 

para “comprar” por US$ 1 bilhão a redução do 

desmatamento em 40% não terá efeito sem mudança 

de postura. O governo brasileiro não mostrou 

nenhum resultado concreto para conter a destru-

ição. Pelo contrário, a “boiada” de Salles e Bolsonaro 

avança patrocinando a exploração ilegal dos recursos 

naturais. Tem-se assim, um presidente que incorpora 

o espírito de um latifundiário, cuja visão míope e 

interesses econômicos enxergam a floresta como uma 

provedora de recursos infinitos, defendendo, portanto, 

apenas o direito de explorar, sem a contrapartida em 

preservar. Além de um ministro do meio ambiente, que 

desfigurando o objetivo de sua pasta, protege, como 

um jagunço, madeireiros criminosos, grileiros e garim-

peiros ilegais, além de patrocinar a ocupação de terras 

indígenas. Sem falar no desmantelamento dos órgãos 

de fiscalização ambiental.  

E assim, o latifundiário e seu capataz favorecem ainda 

mais as queimadas na Amazônia, principal “contri-

buição” do país para emissão de carbono na atmos-

fera. Há uma incompatibilidade na “genética” desse 

governo que impede qualquer avanço à proteção do 

meio ambiente. A atual gestão raciocina sob a ótica 

da exploração econômica, suplantando a necessidade 

de zelar pelos finitos recursos naturais. Então, por 

mais que o governo estabeleça metas para a explo-

ração racional das riquezas naturais e anuncie para 

o mundo, a desconfiança prevalece, pois a prática 

diz exatamente o contrário. A conclusão é que, no 

aspecto ambiental, não há saída para o Brasil. Sob este 

governo, o país se transformou em um pária ambien-

tal.

Pária ambiental 

A função de gestor escolar é árdua e espinhosa. O gestor 
precisa ter a desenvoltura de um verdadeiro líder para 
obter êxito no exercício da sua função. O gestor escolar 
também é responsável pela distribuição dos recursos da 
escola. Ele deve administrar a documentação institucional, 
os materiais pedagógicos e a estrutura física, o que inclui a 
manutenção de equipamentos, a organização de objetos e 
espaços do patrimônio escolar.

Algumas competências são essenciais para que o gestor 
escolar conquiste a sua equipe de trabalho, como por 
exemplo: acessibilidade, confiança, organização, empa-
tia, capacitação constante, comunicação e flexibilidade. 
Nos tempos atuais, o conhecimento está constantemente 
em construção e transformação. A formação continuada 
é essencial para o profissional, independente de qualquer 
área. E em tempos de tecnologia, aulas remotas, trabalho 
em home office, se faz necessário o domínio do mundo 
tecnológico. O professor (a) que tem dificuldade com o 
mundo digital, precisa, por conta própria, procurar quali-
ficar-se, se quiser acompanhar os novos rumos que a vida 
em geral, foi obrigada a tomar.

Nas reuniões pedagógicas, as reclamações são frequen-
tes: “não fiz concurso para trabalhar remotamente”; “não sei 
manusear o mundo digital”; não quero expor meu número 
de telefone”; “não sei planejar para ministrar aula online”; 
não sei usar as plataformas digitais”. O NÃO em relação às 
tecnologias imperam na nova realidade e necessidade do 
mundo do trabalho educacional. E o gestor escolar preci-
sar contornar toda a situação para que as atividades sejam 
executadas necessariamente. Todos temos que aprender 
algo novo sempre. Se a realidade atual exige que nos capa-
citemos, que aprendamos para mediar o conhecimento, 
então é isso o que devemos fazer. Os tutoriais tecnológi-
cos estão disponíveis. É preciso buscar, querer, determi-
nar, persistir. Só reclamar e amaldiçoar os novos tempos 
de nada vai adiantar, pois o aprendizado vem da busca 
incessante.

De que adianta gritar aos quatro cantos que a visão está 
piorando, as costas estão deterioradas, o nível de estresse 
está alto, o celular está travando, a exposição às telas está 
demasiada, se não houver disciplina e organização pessoal? 
Precisa mudar sua prática profissional para melhor? Mude! 
Precisa aprender ou reaprender? Faça-o! Precisa explorar 
novos horizontes? Explore-os! Precisa recomeçar? Reco-
mece! Carroça vazia faz muito barulho, já diz um dito 
popular. Mas devemos ter cuidado pois um dia, pela sua 
inutilidade, a carroça vazia acaba encostada, esquecida em 
algum canto, inútil, se deteriorando aos poucos, enquanto 
outras fazem aquilo que realmente precisa ser feito.

Carroça vazia faz muito barulho
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“JUSTA REMUNERAÇÃO” é a proposta do presidente para a sustentabilidadePoder

Em busca de uma “justa 
remuneração” o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
encarnou o “espírito Greenpe-
ace” durante seu discurso 
na Cúpula de Líderes sobre 
o Clima na quinta-feira da 
semana passada. Ele prome-
teu dobrar o investimento em 
fiscalização, mesmo sabendo 
que o Orçamento atualmente 
proposto para o Ministério do 
Meio Ambiente é o menor dos 
últimos 21 anos.

A mudança de tom em 
relação ao discurso feito 
por Bolsonaro na ONU, em 
setembro do ano passado, 
mostra que ele sentiu – e está 
sentindo – o peso do isola-
mento internacional constru-
ído por ele e seus ministros; o 
da boiada (Meio Ambiente) 
Ricardo Salles, e o das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo. O 
último, já caiu. 

O presidente norte-ameri-
cano Joe Biden foi o patroci-
nador e anfitrião do encontro 
que reuniu, ao todo, 40 chefes 
de Estado e de Governo e 
representantes da Organi-

zação das Nações Unidas 
(ONU) para discutir sobre o 
meio ambiente e, sobretudo, o 
futuro do planeta. 

Biden demonstrou seu 
total descrédito a Bolsonaro, o 
deixou esperando quase duas 
horas para discursar. Foi o 20º 
da fila, o último a falar entre os 
países do Brics (Brasil, Rússia, 
China e África do Sul). Discur-
sou após países como Ilhas 
Marshall e Argentina. A ordem 
de discursos foi elaborada 
pelo governo americano. E, se 
já não bastasse, o presidente 
dos Estados Unidos não estava 
presente na sala no momento 
em que o presidente brasileiro 
iniciou seu discurso.

Na visão de especialistas, 
Bolsonaro disse a verdade duas 
vezes em seu discurso, quando 
lembrou os avanços do Brasil 
na preservação ambiental 
“nos últimos 15 anos”, e ao 
mencionar o programa de 
biocombustíveis, ambos, 
méritos de governos anterio-
res, mais especificamente de 
administrações petistas. 

Durante seu discurso, 
Bolsonaro prometeu adotar 
medidas que reduzam as 
emissões de gases e pediu 

“justa remuneração” pelos 
“serviços ambientais” presta-
dos pelos biomas brasileiros 
ao planeta.  

Para o deputado federal 
Alessandro Molon (PSB-RJ) 
o presidente Jair Bolsonaro 
mentiu mais uma vez para o 
mundo, e cobrou do presi-
dente a exoneração de Ricardo 
Salles.

“Bolsonaro teve a cora-
gem de dizer para o mundo 
que determinou o ‘fortaleci-
mento de órgãos ambientais’. 
Mentira! Fortalecer o Ibama, o 
ICMBio e a polícia é exonerar 
Salles, não cortar o orçamento 
e parar também de perse-
guir servidor que denuncia a 
maior apreensão de madeira 
da história”, destacou.

A deputada federal pelo 
PSOL, Fernanda Melchionna, 
do Rio Grande do Sul, comple-
mentou a fala de Molon.

“Bolsonaro disse que 
determinou o fortalecimento 
dos órgãos ambientais. Como? 
Demitindo o superinten-
dente da PF que denunciou o 
ministro do Meio Ambiente 
ou perseguindo servidores da 
fiscalização? Sobram exem-
plos de desmonte!”, lembrou.

MEIO AMBIENTE Com o menor orçamento em 21 anos, MMA não tem como dobrar o investimento em fiscalização

Bolsonaro promete o que não 
vai cumprir na cúpula do clima

Ariel Cipola
Repórter

ISOLADO

Bolsonaro foi relegado a número 20 na fila dos presidentes a discursar na Cúpula do Clima
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Marina: ‘Ele quer criar milícia na Amazônia’ 
O senador Jaques Wagner 

(PT-BA), que é presidente da 
Comissão de Meio Ambiente 
do Senado, classificou como 
decepcionante o discurso de 
Bolsonaro.

“Decepcionante. Enquanto 
outros países se comprome-
tem com avanços na área 
ambiental, o presidente apre-
senta discurso sem conteúdo 
e compromisso com o Meio 
Ambiente. Fala de ações que 
não são do seu governo e nega 

o desmatamento recorde que 
estamos tendo.” 

A ambientalista e ex-minis-
tra do Meio Ambiente, Marina 
Silva (REDE-AC) criticou a fala 
de Bolsonaro, assim como o 
atual chefe da pasta ambiental, 
Ricardo Salles. Ela os acusa de 
querer criar uma força para-
militar em favor do desmata-
mento ilegal na Amazônia.

“O que ele (Bolsonaro) 
quer fazer é criar uma milícia 
na Amazônia. A ambição do 

governo Bolsonaro é de ter o 
controle militar ou paramili-
tar na Amazônia para imple-
mentar as políticas nefastas na 
Amazônia”.

Entre as “políticas nefas-
tas”, a ex-ministra citou, como 
exemplos, incentivos ao avanço 
da pecuária e a realização de 
“grandes projetos” relaciona-
dos à mineração. “O governo se 
posta ao lado dos contravento-
res, dos que fazem grilagem em 
terra política”, acusa Marina.



“AMIGOS” ATRAÍRAM o empresário para o local da execução, em Rio LargoPoder

O assassinato do empre-
sário Kléber Malaquias de 
Oliveira [do ramo de lati-
cínios], ocorrido dia 15 de 
julho de 2020, na Mata do 
Rolo, em Rio Largo, é típico 
daqueles onde as investi-
gações só avançam pela 
metade. Outros casos desses 
já aconteceram em Alagoas, 
quando a Polícia Civil chega 
aos autores materiais, aos 
articuladores da trama crimi-
nosa, ao valor pago, mas não 
chega aos mandantes nem à 
motivação do crime. Kléber 
Malaquias não tinha papas 
na língua e denunciava quem 
ele queria, aumentando o 
universo de pessoas, supos-
tamente interessadas em que 
calasse a boca de uma vez por 
todas. No caso, morto.

O empresário foi morto 
no dia do seu aniversário 
quando bebia – o dia inteiro 
– com “amigos”. Segundo as 
investigações da Polícia Civil, 
dois desses “amigos” o atraí-
ram para o Bar da Buchada, 
na Mata do Rolo, onde Kléber 
Malaquias foi executado e 
silenciado de uma vez por 
todas. 

Conforme a Polícia Civil 
a dinâmica do crime foi 
simples. Malaquias estaria 
com Jefferson Roberto Sera-
fim da Rocha e Marcos Maurí-
cio Francisco dos Santos 
(ex-PM) comemorando o 
seu aniversário. Os dois esta-
riam envolvidos na trama de 
morte e, naquele dia, teriam 
a missão de levar a vítima até 
o local da execução. Neste 
caso, Malaquias esteve o 
tempo todo com dois de seus 
algozes. Teriam sido eles as 
pessoas que informaram aos 
matadores – que seguiam 
Malaquias num veículo Gol, 
de cor preta – a movimenta-
ção do alvo. Após Malaquias 
e os “amigos” entrarem no 
Bar da Buchada, os matado-
res chegaram, pararam o Gol 
preto em cima do passeio 
público, foram ao bar, senta-
ram, pediram uma bedida e 
aguardaram o momento de 
Malaquias ir ao banheiro.

Pouco tempo depois, isso 
aconteceu e, quando voltava 
do banheiro por um corre-
dor estreito e fétido, Mala-
quias foi surpreendido pelo 
ex-policial militar Fredson 
José dos Santos, que efetuou 

dois disparos de pistola .40, 
sendo num no abdome e 
outro na cabeça, este último 
com a vítima já no chão. O 
sargento PM da ativa Marcelo 
José Souza da Silva, conforme 
a Polícia Civil, foi quem diri-
giu o Gol preto o tempo todo. 
Ele é da região do Pilar e foi 
lotado no 8º Batalhão de Polí-
cia Militar (BPM), cuja sede 
fica em Rio Largo. 

Esclarecer a dinâmica 
do crime foi possível com a 
tomada de depoimentos e 
avaliação das câmeras em 
Rio Largo e na BR-104, por 
onde os carros de vítima 
e criminoso passaram. As 
imagens mostram que os 
matadores estiveram sempre 
a poucos metros do carro de 
Kléber Malaquias. Os quatro 
acusados de envolvimento 
neste crime de mando foram 
presos na Operção Sicários, 
desencadeada pela Polícia 
Civil, sob o comando do dele-
gado Lucimério Campos, 
da Homicídios de Rio Largo. 
Esse crime que, conforme as 
investigações ‘ passou’ por 
Pilar e Rio Largo – embora 
ainda não se tenha mostrado 
a relação – teria custado R$ 
100 mil. 

SEM MANDANTES

Para todo crime de enco-
menda há quem o encomen-
dou. No entanto, o que chega 
para a imprensa é só incen-
tivo à especulação: um polí-
tico com mandato. Este seria 
o verdadeiro interessado na 
morte de Kléber Malaquias. 
Mas o plano coloca envol-
vidos no carro da vítima. Os 
criminosos param o carro 
no passeio público antes da 
execução. Poderiam ser abor-
dados pela polícia ou por 
agentes da SMTT a qualquer 
momento. O condutor do 
veículo dos matadores está 
de sandálias de dedo. Após o 
crime, os dois saem do local 
da execução apressados, mas 
sem demonstrar preocupa-
ção com eventual persegui-
ção e, na fuga, passam de carro 
na porta do estabelecimento. 
Muita segurança. Como se 
tivessem com apoio em todo 
o perímetro do crime.

A mando de quem Kléber 
Malaquias foi assassinado? As 
investigações não responde-
ram a essa pergunta. Por qual 
motivo ocorreu o crime? Essa 
também não foi respondida.

KLÉBER MALAQUIAS foi emboscado e morto numa trama criminosa que envolveu um sargento PM e ex-policiais militares

Um crime de mando sem 
mandante e sem motivação

KLÉBER MALAQUIAS

Fazia várias denúncias contra políticos e autoridades em Alagoas; foi morto quando comemorava o aniversário

Deraldo Francisco

Repórter
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As pessoas com dificul-
dade de locomoção correm 
sempre o risco de sofrer 
acidentes nas ruas do Centro 
da capital por conta dos graves 
problemas de mobilidade. 
Mas esta realidade começará 
a mudar a partir do projeto de 
regularização e acessibilidade 
das calçadas, a ser realizado 
pela Prefeitura de Maceió. As 
ações vão beneficiar mais de 
11 mil pessoas que circulam 
diariamente no Comércio da 
capital entre calçadas altas, 
irregulares, com muitos bura-
cos e sem padrão algum. 

O projeto inclui mais de 
30 áreas com fluxo intenso 
de pedestres e a licitação das 
obras está marcada para o dia 
20 de maio, a partir das 9h, na 
Secretaria Municipal de Infra-
estrutura (Seminfra). Já estão 
assegurados R$ 4,4 milhões 
pelo Ministério do Desen-
volvimento Regional para a 
execução dos trabalhos.

De acordo com o projeto, 
elaborado pelos técnicos 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial e 
Meio Ambiente (Sedet), 15 vias 
da região central de Maceió 

passarão por adequações. São 
corredores bem conhecidos 
como a Rua Augusta, Beco 

São José, Rua da Alegria, Rua 
Boa Vista, Rua II de Dezembro, 
Rua do Livramento, Praça Dr. 

Manoel Valente Lima, Avenida 
Moreira e Silva, Rua Cincinato 
Pinto, Rua Barão de Penedo, 
Rua do Comércio, Rua Oliveira 
e Silva, Rua Melo Morais e Rua 
Agerson Dantas.

A  s e r v i d o ra  p ú b l i c a 
aposentada Jovenita Maria 
Conceição dos Santos, 75 
anos, possui dificuldades de 
locomoção e sabe como as 
obras são importantes. “Tomo 
muito cuidado por conta das 
calçadas. Para melhorar a 
mobilidade é preciso colo-
car mais rampas e manter o 
passeio público no mesmo 
nível das ruas”, diz. 

A instalação de rampas e 
o nivelamento das calçadas 
fazem parte do projeto da 
Prefeitura.

De acordo com o prefeito 
JHC,  este  t ipo de obra 
mostra que a atual gestão 
está pensando Maceió para 
os maceioenses. “Estamos 
levando dignidade e respeito, 
honrando o dinheiro público 
para melhorar a vida de todos. 
Sem distinção”, defende.

Prioridade: pedestres
Além da acessibilidade, a 

Prefeitura vai investir direta-
mente no melhoramento da 
drenagem da região. Em para-

lelo, o calçadão do Comér-
cio será readequado, com a 
criação de uma rota acessível 
com revestimento e sinaliza-
ção tátil específicos. Segundo 
o projeto, a área também será 
ampliada, regularizando os 
passeios com acessibilidade, 
sempre priorizando os pedes-
tres.

Uma ótima notícia para 
o beneficiário do INSS José 
dos Santos, 52 anos, que só 
vai ao Centro da cidade com 
a esposa, Maria Betânia de 
Lima, devido ao uso de mule-
tas. “Tem muito buraco no 
calçamento e isso dificulta 
a gente andar, mesmo com 
as muletas, porque pode 
se desequilibrar e cair. É 
ruim demais. Por isso venho 
sempre com a minha esposa, 
porque não posso andar só”, 
explica.

Para evitar situações como 
a de José, a Prefeitura plane-
jou a implantação de ruas 
compartilhadas, priorizando 
os pedestres e regularizando 
as calçadas com revestimento 
e canteiros. As calçadas 
também serão regularizadas 
na rota dos ônibus. Tudo será 
sinalizado com cores que 
distinguirão a passagem das 
pessoas e dos veículos.

PROJETO inclui mais de 30 áreas com movimentação intensa de pedestresCotidiano

ONZE MIL PESSOAS serão contempladas com ‘repaginada’ das ruas do comércio da  capital

Centro: prefeitura investe em 
melhoria na acessibilidade

PRIORIDADE

José dos Santos usa muleta e tem dificuldades para se deslocar no Centro
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  Doação de cestas 
e o mercado local
Nesta sexta-feira (23) foi a vez do Projeto Municí-
pios: Prato Cheio beneficiar 408 famílias em Coité 
do Nóia. Ao todo serão mais de 40 municípios 
atendidos com a distribuição de 50 mil cestas até 
junho. A injeção de recursos fortalece a economia 
regional com a compra dos produtos sendo feitas 
em empresas alagoanas.
A Federalagoas, representando a Confederação 
das Associações Comerciais (CACB) e a Fundação 
Banco do Brasil, é a responsável por entregar em 
Alagoas as cestas do projeto.
Para o presidente da Associação Comercial de 
Maceió e da Federalagoas, Kennedy Calheiros, essa 
é uma fórmula excelente de auxiliar os muníci-
pios com IDH abaixo da média, além de reforçar o 
compromisso social das instituições com as famílias 
carentes que estão sofrendo com os efeitos da 
pandemia. 
A entrega do material foi coordenada pelo supe-
rintendente da ACM, Rogério Nono, e contou com 
apoio da Prefeitura de Ibateguara.

  Capacitação e 
oportunidade para jovens
Embora o programa Jovem Aprendiz seja regu-
lamentado desde 2000, ainda há empresas que 
possuem dúvidas se precisam ou não contratar 
aprendizes e jovens. De acordo com a coordena-
dora de Educação Empresarial e Desenvolvimento 
de Carreiras do Instituto Euvaldo Lodi Regional 

Alagoas (IEL/AL), Thayse Ferro, o programa é uma 
excelente porta para o mercado de trabalho. 
“Com contrato de aprendizagem, o jovem tem a 
oportunidade de ser qualificado e colocar esse 
conhecimento em prática na empresa e, também, 
aprender com o dia a dia empresarial. A qualificação 
é o ponto-chave dessa relação, por isso, o IEL, utiliza 
ferramentas de criatividade e inovação para prepa-
rar os jovens para atender os desafios empresariais, 

além de desenvolver competências comportamen-
tais”, destacou Thayse Ferro.
Para ser um jovem aprendiz é necessário ter entre 
14 e 24 anos incompletos e estar cursando ou ter 
concluído o Ensino Médio. Empresas interessadas 
em saber mais sobre o programa podem entrar em 
contato pelo 2121-3017. Já os candidatos a uma 
vaga, podem enviar currículos para o  jovemapren-
diziel@ielal.com.br.

Toda empresa com pelo menos 7 colaboradores, em funções que demandem 
formação profissional, pode contratar um Jovem Aprendiz”

Thayse Ferro
Coordenadora de Educação Empresarial e Desenvolvimento de Carreiras do Instituto Euvaldo Lodi Regional Alagoas (IEL/AL)

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Mulheres no poder, no Vale 
do Paraíba
A mulher tem conquistado espaço na sociedade 
e na política. No Vale do Paraíba alagoano quem 
tem contribuído bastante para ampliação destas 
conquistas é a prefeita do município de Cajueiro, 
Lucila Toledo, que está em seu segundo mandato 
e também representa a força da mulher na 
política atuando como presidente do Podemos 
Mulher em Alagoas.
Ações inovadoras fazem parte do cronograma 
de atividades executadas pela prefeita. Lucila 
Toledo foi a primeira gestora do estado a implan-
tar, em seu mandato, a coordenadoria da mulher, 
voltada para atividades que visem o acolhimento 
e desenvolvimento feminino.  
Contando com um secretariado que representa o 
protagonismo da mulher, a prefeita vem escu-
tando as demandas das mães de família e tem 
realizado projetos que as incluem e contribuem 
com o seu crescimento. Um exemplo disso é a 

parceria com o governo do Estado através do 
projeto Cria.
Mais atividades de empoderamento e empreen-
dedorismo feminino já estão na pauta da gestão 
que é composta também por Nayara Ferro, secre-
tária de Assistência Social, Tamara Florêncio, 
secretária de Saúde, Maria José Toledo, secretária 
de Educação, e Etelvita Teixeira, Chefe de Gabi-
nete.

PPPPPPP xpxpxpxppxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpx

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Coberturas 
As companhias costumam 
ter planos diferentes, mas 
no geral os seguros para 
carros são basicamente de 
dois tipos, parcial ou total. A 
primeira geralmente contem-
pla roubo, furto e incêndio, 
enquanto a integral cobre 
também acidentes. Ainda 
tem a cobertura compre-
ensiva, que cobre acidentes 
naturais, por exemplo, se o 
seu carro for atingido por 
uma árvore que caiu após 
uma ventania. Ou ser danifi-
cado por uma enchente.
Alguns itens são fundamen-
tais observar na contratação 
do seguro, como os termos da 
apólice, coberturas, valor da 
franquia, o que não é coberto 
e benefícios disponíveis. 
É importante sempre ler o 
contrato e esclarecer as dúvi-
das com seu o corretor. Além 
disso, não é porque o carro 
tem uma cobertura total ou 
compreensiva que você está 
100% garantido. 
Também há coberturas 
especiais para vidros. São 

itens no contrato que cobrem 
as avarias em janelas, faróis e 
lanternas. 
O serviço pode ser interes-
sante, pois são geralmente 
reparos de baixo valor e que 
não compensam ativar a 
franquia. 

  Terceiros 
Obviamente, detalhes como 
estes interferem no preço. 
Quanto mais ampla for a 
cobertura, maior é a tendên-
cia de o valor do seguro 

do carro aumentar. Mas 
também de nada adianta 
economizar e ficar desco-
berto. Por isso, a gente bate 
na tecla de conhecer bem o 
próprio perfil. Por exemplo, 
se o motorista costuma dar 
carona. Ou roda muito por 
dia. Seria interessante consi-
derar uma cobertura também 
a terceiros e passageiros, já 
que é um condutor que está 
mais tempo na rua, exposto 
a acidentes, e que costuma 
andar com o veículo cheio.

  Franquia
De acordo com o uso, 
também deve-se pesar o tipo 
de franquia a escolher, ou 
seja o quanto você vai ter de 
“chegar junto” com a compa-
nhia em caso de um conserto 
após uma batida com o auto-
móvel. O mercado de seguro 
para carros costuma traba-
lhar com três modos princi-
pais de franquias: reduzida, 
normal e majorada. Nestes 
casos, o cliente deve primeiro 
avaliar o quanto está disposto 

a pagar pelo reparo em caso 
de sinistro por colisão.
Aí é o momento de avaliar. Na 
reduzida, o preço da apólice 
costuma ficar mais caro, mas 
você terá de desembolsar 
menos na hora do conserto. 
Na outra ponta, a majorada 
reduz significativamente o 
custo final do seguro, porém 
o usuário terá que coçar 
mais a carteira para fazer o 
conserto, independente-
mente da intensidade da 
colisão. 

  Seguro AUTO: dicas para 
você ficar protegido e não 
cair em roubadas 
Seguro para o carro é algo que deve sempre ser incluído 
no orçamento na hora de comprar um automóvel, seja ele 
zero km ou seminovo. Hoje, não só existem diversos tipos 
de cobertura, como o preço varia muito conforme o perfil 
do cliente e os serviços oferecidos pela companhia. Por 
esta razão, é importante estar ligado em todos os detalhes 
e aspectos do seguro para o carro.
Fique atento sobre em quais tipos de acidentes o automó-
vel está coberto, valores de franquia e de referência, quais 
serviços estão incluídos e se os supérfluos são necessários, 

entre outros. Sem falar que é possível montar um seguro 
de acordo com seu perfil de uso do veículo e das neces-
sidades que você tem em caso de resgate ou ausência do 
carro.



Estado
   CASO PAULO GUSTAVO
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MP quer punição 
por intolerância 
de gênero para 
pastor Olímpio

A repercussão da fala do 
pastor José Olímpio, da igreja 
evangélica Assembleia de 
Deus, desejando a morte do 
ator Paulo Gustavo, levou o 
Ministério Público de Alagoas 
(MPAL) a instaurar um proce-
dimento administrativo para 
apurar o crime de racismo 
praticado pelo religioso. 

“O MP é a casa de todos 
e não permitirá intolerância 
de gênero”, afirmou procura-
dor-geral de Justiça, Márcio 
Roberto Tenório de Albuquer-
que, em reunião com integran-
tes do Grupo Gay de Alagoas e 
militantes da causa no Estado. 

A suspeita é de que o líder 
religioso tenha praticado o 
crime de homofobia pode 
levar o MPAL a denunciá-lo 
na Justiça, pedindo punição 
severa, dentro dos parâmetros 
da Lei. A homofobia, em suas 
mais variadas manifestações, 
desde 2019, é enquadrada na 
lei do racismo, após decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). 

Por isso, mesmo que o 
pastor tenha pedido desculpas 
e se retratado publicamente, 
como fez pelas redes sociais, 
poderá ser punido e pagar pelo 
que fez. Dependendo da gravi-
dade da ofensa, o infrator pode 
ser preso, sem direito à fiança. 

Para o procurador-geral de 
Justiça, Márcio Roberto, em 
conversas diretores do Grupo 
Gay de Alagoas (GGAL), do 
Grupo Gay de Maceió (GGM), 
militantes e advogados que 
atuam na defesa de vítimas 
da LGBTQfobia, o discurso 
homofóbico do pastor não 
encontrou eco nem entre os 
evangélicos, por isso ele teria 
se retratado e pedido perdão. 

Mas, para o Ministério 
Público, com guardião da lei, 
não basta pedir perdão, tem 
que responder e pagar pelo que 
fez. Só assim, estará afastada a 
possibilidade de impunidade, 
que é o vírus da criminalidade. 

Durante a reunião com o 
GGA, o chefe do Ministério 
Público Estadual afirmou que 
a instituição comandada por 
ele repudia qualquer tipo de 
intolerância e preconceito. 
Márcio Roberto informou que 
a 60ª Promotoria de Justiça 
já começou a apurar o caso, 
envolvendo o pastor José 
Olímpio. “Temos que evoluir 
como seres humanos, sabendo 
respeitar o próximo, indepen-
dentemente de sua orientação 
sexual, de cor ou de credo”, 
garantiu Márcio Roberto.

Ricardo Rodrigues
Repórter



VIVER É A ARTE DE NÃO DESISTIR! Por isso, coragem! 

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Em Sociedade
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  Fique atento!
As Prefeituras dos municípios de Alagoas, continuam vacinando 
com a primeira dose os idosos a partir de 60 anos e pessoas 
com comorbidades começam a receber o imunizante, como 
também a segunda dose para os idosos de 65 a 69 anos de idade. 
Aqueles que ainda não compareceram para tomar a primeira 
dose devem buscar os locais de vacinação, munidos de CPF, 
identidade, Cartão SUS e cartão de vacina. A vacinação continua 
em vários pontos estratégicos específicos da nossa capital e nos 
municípios alagoanos.

  Na mídia
Enquanto as pessoas não entenderem de uma vez por toda que 
as regras de combate ao coronavírus depende mais de conscien-
tização, educação e ouvir os médicos, a ciência e quem dedicou 
sua existência inteira a estudar a mutação dos vírus, ou seja, os 
cientistas, ao invés de dar ouvidos àqueles que, sem qualquer 
conteúdo científico, espalham fake news e influenciam os desa-
visados, essa pandemia, infelizmente nunca irá passar.
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TIM TIM | 

Um brinde +QESPECIAL para o cronista social Adilson Mendes, que 

celebrou idade nova na sexta-feira passada, dia 23. Parabéns!

IN DESTAQUE | 

Destacando um #tbt de sucesso do amigo e também do confrade 

Marcos Leão com as musas e irmãs Rízia e Raíssa Cerqueira. #aplausos

TODO ELE | 

Todo charme e 

elegância do 

modelo Pedro 

Marinho

  É importante 
saber
Há poucos dias foi publicado 
que mais de 8 mil idosos ainda 
não tinham comparecidos 
para tomarem a 2ª dose da 
vacina contra a Covid-19. O 
fato é preocupante e é impor-
tante buscar a 2ª dose porque a 
eficácia prometida foi deter-
minada a partir de estudos 
que os testaram fazendo as 
duas aplicações. Quem não 
completa o esquema vacinal 
está mais sujeito à infecção, 
em comparação com pessoas 
que recebem as duas doses. 
Até por isso, esse indivíduo não 
contribui tanto para o controle 
da circulação do Sars-CoV-2. 
Esse é um problema ainda 
maior em um cenário onde a 
maioria das pessoas segue sem 
acesso aos imunizantes. Como 
se não bastasse, a aplicação 
parcial pode favorecer versões 
mais resistentes do coronaví-
rus. A lógica é a seguinte: uma 
suposta variante mais potente 
do vírus poderia não resistir em 
um corpo que recebeu duas 
doses, mas se proliferar em 

outro que só tomou uma. Se o 
abandono vacinal for conside-
rável na população, ela poderia 
tomar conta do cenário e 
causar estragos extras. Entre 
os imunizantes disponíveis 
no Brasil, o intervalo entre as 
picadas deve ser de 14 a 28 
dias para a Coronavac e de três 
meses para a da AstraZeneca. 
Se estiver atrasado, procure o 
local de vacinação o quanto 
antes (trecho extraído da Veja 
Saúde).

  IR para 65+
Após aposentadoria e ter 
completado 60 anos de idade, 
o cidadão brasileiro ou cidadã 
brasileira a partir destes 
indicativos tem a possibilidade 
de garantir alguns benefícios 
determinados pelo Estatuto do 
Idoso ou por outro qualquer 
instrumento legal. Como é o 
caso da isenção no imposto de 
renda (IR) para aposentados 
com mais de 65 anos, que por 

lei tem direito à dupla isenção 
no IR. A Receita Federal já 
começou a receber as decla-
rações do Imposto de Renda 
2021. Todo ano o preenchi-
mento dos dados causa confu-
são nas pessoas e uma regra, 
que nem todos sabem, é que 
os aposentados e pensionistas 
com mais de 65 anos têm um 
limite maior de isenção sobre o 
benefício. A legislação garante 
para este público um bônus 
de isenção no limite de R$ 

1.903,98 por mês, totalizando 
R$ 24.751,74 no ano. Com essa 
quantia, a pessoa consegue 
uma dupla isenção quando a 
renda for acima desse valor.

  Antes tarde...!
No perrengue desde o último 
trimestre do ano passado, 
quando se evidenciou uma 
suspeita segunda onda 
pandêmica, a antecipação do 
13º salário de aposentados 
e pensionistas, como ajuda 
emergencial para o segmento, 
parece que agora vai! A expec-
tativa que na virada do ano, o 
décimo terceiro seria pago no 
mês janeiro, passou para feve-
reiro, depois para março, indo 
para abril e agora por último, a 
caneta azul do presidente deli-
berou para o mês de maio 2021. 
A justificativa do governo era 
pagar assim que o Orçamento 
da União de 2021 fosse apro-
vado no Legislativo. Contudo, 
diante de tantos impasses sobre 
esse assunto, o benefício deve 
ser pago somente em maio. 
Assim sendo: Antes tarde do 
que nunca.

DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO dos idosos deve ser antecipado

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem Progressiva
Eitá! Já estamos com os idosos maceioenses e a maioria dos idosos alagoanos vacinados 
com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Fazendo uma analogia referenciada a 
uma partida de futebol, estamos no segundo tempo. Pois a campanha para aplicação da 
segunda dose também tem um significado semelhante ao 2º tempo de uma peleja futebo-
lística. Esta é pelo menos a nossa sensação e perspectiva como torcedor. Como a coluna 
Poder Grisalho se titula sendo um dos representantes da voz dos idosos alagoanos, não 
podemos deixar de agradecer a todos envolvidos e comprometidos na campanha da vaci-
nação no Estado, pela dedicação, esforço e empenho. Lembrando aos idosos que a situação 
ainda é para termos muita disciplina e empatia. Pois vacina não é soro. A vacina é aplicada 
como forma de prevenção de doenças mais graves. O soro é usado como tratamento após 
a instalação da doença no corpo. Portando seguir severamente obedecendo as medidas 
de prevenção de contaminação e disseminação do covid-19 é preciso e importante. Não 
devemos deixar de lavar as mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool para 
matar vírus que podem estar nas suas mãos; manter pelo menos 1,5 a 2 metros de distância 
entre você e qualquer pessoa, uso de máscaras e respeitar todos os protocolos de recomen-
dações, segurança e exigências de saúde local.

PURO LUXO | 

Quem chega chegando na capital 

alagoana estreando o seu luxuoso 

programa na TV Ponta Verde, SBT, 

nesta segunda-feira, dia 26, é a 

jornalista Estela Nascimento



DELEGADO de Penedo dá o caso como praticamente solucionadoEspecial

Jovem, bonita, alegre e 
comunicativa: assim era 
descrita Roberta Dias, a 
jovem de 21 anos que desa-
pareceu no dia 11 de abril 
de 2012 quando saiu de 
sua casa na parte alta de 
Penedo, em direção a uma 
unidade de saúde onde 
fazia o acompanhamento 
pré-natal. Grávida de três 
meses, ela faria a primeira 
u l t r a s s o n o g r a f i a ,  m a s 
sequer chegou para o aten-
dimento médico. 

Nove anos  depois,  a 
esperança de encontrar os 
restos mortais de Roberta 
reacendeu no domingo 
passado, quando um popu-

lar encontrou um crânio na 
praia do Pontal do Peba, 
Piaçabuçu, Litoral Sul de 
Alagoas. Dois dias depois, 
com a ajuda de uma retro-
escavadeira,  os  per itos 
conseguiram encontrar 
m a i s  o s s o s  h u m a n o s . 
Mônica Reis, mãe da jovem, 
acompanhou todo o traba-
lho e acabou reconhecendo 
um sutiã encontrado junto 
aos ossos como uma peça 
de roupa idêntica à que 
Roberta usava no dia que 
desapareceu. 

A peça íntima reforçou 
a convicção da mãe, que 
agora tem dois pensamen-
tos fixos: “Eu só quero que 
seja feita justiça e dar um 
enterro digno para a minha 
filha”.

De acordo com Mônica, 
após saber por um site de 
notícias sobre o achado do 
crânio, ela entrou em contato, 
na segunda-feira da semana 
passada, com o Instituto 
Médico Legal (IML) de Arapi-
raca para saber se poderia 
fazer a comparação genética. 
No dia seguinte, ela esteve no 
IML para a coleta do material 
para o exame de DNA.

“Questionei se outros 
ossos haviam sido encontra-
dos, mas fui informada de que 
os técnicos do IML não faziam 
escavações. Me adiantaram no 
IML que o crânio era de uma 
pessoa do sexo feminino e que 
não era de crime recente. São 
muitas coincidências. Voltei 
para casa decidida em buscar 
o restante da ossada e conse-
gui, com a ajuda de um tio, 
uma escavadeira. Na quarta-
-feira da semana passada 
escavamos a área e os peritos 
do Instituto de Criminalís-
tica recolheram os ossos, que 
foram levados para o IML e vão 
ser comparados com o crânio”, 
explica a mãe.

 Ela acredita que, desta vez, 
os restos mortais são mesmo 
da filha. “Ainda não estou satis-
feita por completo, aguardo 
o resultado de DNA, mesmo 
eu reconhecendo o sutiã e a 
calcinha, que ainda dava para 
ver. E se não bastasse, foi justa-
mente no local que o acusado 
falou em áudio que enterrou 
o corpo da Roberta”, destaca 

Mônica, lembrando de uma 
conversa gravada em que um 
dos acusados do crime, Karlos 
Bruno Pereira Tavares, conta 
em detalhes sua participação 
na homicídio, dizendo que 
matou a jovem enforcada com 
um cabo de som automotivo e 
ainda revela onde teria ocul-
tado o cadáver. A gravação 
de pouco mais de 43 minutos 
vazou nas redes sociais, foi 
periciada pela Polícia Federal, 
que atestou a autenticidade, 
e passou a constituir uma das 
provas do caso.

Passei nove anos de angús-
tia, só vou sossegar depois do 
resultado, porque aí sim vou 
ter a chance de me despedir 
dos restos mortais, pois me foi 
negado o último adeus”, desa-
bafa a mãe.

O resultado do exame de 
DNA que vai comprovar ou 
não se a ossada é de Roberta 
deve ficar pronto cerca de 

cinco meses. Até lá, é aguardar.
Para o delegado de Penedo, 

Rubem Natário, que preside o 
caso desde o início, o caso já 
está solucionado. Para ele, o 
que fortalece a tese de que a 
ossada é da jovem é o fato da 
mãe ter reconhecido as peças 
de roupa. “Agora é aguardar o 
resultado do DNA e remeter 
as novas informações para a 
Justiça e o Ministério Público”, 
resume o delegado.

A chefe do Laboratório de 
Genética Forense do Instituto 
de Criminalística (IC), Rosana 
Coutinho, disse que primeiro 
será necessário verificar se o 
crânio e os ossos pertencem à 
mesma pessoa para só depois 
comparar o material genético 
com o da mãe de Roberta Dias.

Além de Karlos Bruno, é 
citada no processo Mary Jane 
Araújo Santos, mãe de Saulo 
de Tharso Araújo Santos, 
namorado de Roberta e pai 
da criança que a jovem espe-
rava. À época do crime, Saulo 
tinha 17 anos. Os dois acusa-
dos permanecem soltos e a 
família da vítima espera que 
finalmente seja realizado o júri 
popular por homicídio dupla-
mente qualificado (motivo 
torpe e recurso que dificultou 
a defesa da vítima), ocultação 
de cadáver e aborto provocado 
por terceiro. O caso tramita na 
4ª Vara Criminal de Penedo 
e o promotor do caso é Sitael 
Lemos, que ficará responsável 
pela denúncia.

Espera deve demorar cerca de cinco meses

ANOS DE ANGÚSTIA Mãe de jovem grávida desaparecida em 2012 acredita que restos mortais achados no Peba são da filha

“Eu só quero justiça e um 
enterro digno para Roberta”

NO PONTAL DO PEBA

Mônica Reis conseguiu uma retroescavadeira para ‘buscar’ mais ossos que podem ser da filha desaparecida há 9 anos

Iracema Ferro

Repórter
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BUSCAS

Ossos foram achados na quarta-feira



COVID-19 E LESÕES vão desfalcando o Galo em setores táticos decisivosEsportes

O CRB tem enfrentado 
muitos problemas que fazem 
o rendimento do time oscilar. 
Durante a última semana, por 
exemplo, três jogadores testa-
ram positivo para a Covid-19, 
além de dois zagueiros lesio-
nados. O calendário do futebol 
nacional está cada vez mais 
apertado, ainda mais neste perí-
odo de crise sanitária e restrições 
governamentais para conter o 
avanço do coronavírus. Lide-
rando o Campeonato Alagoano, 
o Galo tem o Clássico das Multi-
dões marcado para 1º de maio 
e o confronto da terceira fase 
da Copa do Brasil pela frente, 
diante do Palmeiras/SP. E o que 
mais preocupa são justamente 
as peças de reposição que 
devem entrar para “cobrir” os 
desfalques.

No jogo contra o Bahia, 
na eliminação da Copa do 
Nordeste por 4 a 0, o zagueiro 
Diego Ivo, que fazia a dupla titu-

lar da defesa ao lado de Gum, 
saiu sentindo o joelho esquerdo. 
Após exames de imagens, foi 
detectada ruptura do tendão 
patelar. A lesão só pode ser resol-
vida com procedimento cirúr-
gico, sem tempo estimado para 
retorno aos gramados. De volta 
ao Alagoano, mais uma baixa: 
Matheus Stockl saiu de campo 
no jogo contra o CSE, sentindo 
a coxa esquerda e está entre-
gue ao Departamento Médico. 
Além deles, o lateral-esquerdo 
Hugo também sentiu fisgadas 

na perna no fim da partida. 
E o grande problema é que 

Hugo é justamente substituto 
de Guilherme Romão, titular 
na posição que testou positivo 
para a Covid-19 e segue isolado. 
Sotckl também é o reserva 
imediato de Ivo. Sendo assim, 
a única alternativa de dupla de 
zaga até o momento é formada 
por  Gum e Ewerton Páscoa, 
que tem sido muito criticado 
pela torcida por erros que 
comprometeram resultados. 
Nas últimas atuações, Páscoa 

participou diretamente de joga-
das que resultaram em pênaltis 
e demonstra muita insegurança 
nos duelos contra os ataques 
adversários. 

O volante Olívio, que 
costuma sempre ser uma peça 
de recomposição utilizada no 
segundo tempo também está 
infectado pelo novo corona-
vírus, mas em seu setor outros 
atletas conseguem dar esse 
suporte. O goleiro Edson Mard-
den, que perdeu a posição de 
titular para Diogo Silva após 
falhas, mas é o reserva imediato, 
também está acometido pela 
doença e segue isolamento até 
a alta. 

R o b e r t o  Fe r n a n d e s 
demonstrou preocupação com 
os casos de Covid-19 no elenco 
para que se evite um possível 
surto: “Atravessamos o país, 
fomos para Belém, Salvador, 
muitos atletas se reúnem e vão 
de carona para o CT, então basta 
um desses estar infectado e 
passar para todo mundo”, disse 
o treinador. Com todos esses 

desafios para montar uma 
equipe competitiva, o técnico 
reconhece algumas limita-
ções, afirmando que a defesa 
tem tomado gols estranhos em 
lances “bizonhos” e justifica a 
queda de rendimento de sua 
equipe com diversos fatores, 
mas o mais forte, na interpreta-
ção do treinador, é a dificuldade 
dos jogadores se recuperarem 
nos curtos intervalos entre as 
partidas.

“O início da temporada é 
uma maratona grande de jogos 
e tem momentos que os atletas 
não conseguem se recuperar, 
junta com lesão e com pouco 
tempo de treinamento”.

Embora os desfalques preo-
cupem, Fernandes disse que 
é preciso manter o equilíbrio e 
a serenidade para gerenciar o 
momento. Disse ainda que a 
chegada de reforços é discutida 
semanalmente nas reuniões da 
comissão técnica com a direção 
de futebol do clube, mas que é 
preciso se basear no orçamento 
do CRB.

COM ELENCO ENXUTO e “concorrência” com o Departamento Médico, Roberto Fernandes vive drama para escalar o time

Treinador tem dificuldades 
para montar equipe do CRB
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Thiago Luiz
Estagiário

DIEGO IVO

Encerrou a Copa do Nordeste com uma lesão no joelho e será submetido à cirurgia

  Novo 
treinador
Finalmente, pelas redes 
sociais até o fechamento 
dessa edição, surgiu o 
nome do novo treinador 
do CSA: trata-se de Bruno 
Pivete. O técnico traba-
lhou, em 2020, no Vitória 
da Bahia, na Série B, e esse 
ano estava no Tombense, 
de Minas Gerais. Já atuou 
no futebol da Hungria e foi 
auxiliar técnico do treina-
dor Paulo Autuori. É uma 
aposta, mas quem sabe, 
não dá certo. Notícia de 
redes sociais.

  Cansaço uma 
conversa 1
Não gosto de duas coisas 
nas pessoas, seja ela quem 
for. A primeira, quando 
fala com você sem olhar 
nos seus olhos. Não passa 
confiança no que diz e 
parece que está enganando 

com a conversa. Esse era o 
caso do Mozart Santos, o 
técnico que deixou o CSA, 
indo trabalhar na Chape-
coense. A outra situação, 
é quando o profissional 
não assume os seus erros, 
e nesse caso estou me refe-
rindo ao técnico do CRB, 
Roberto Fernandes.

  Cansaço uma 
conversa 2
Pois bem, o treinador do 
CRB veio com essa desculpa 
quando o time foi elimi-
nado pelo Bahia, na Copa 
do Nordeste, goleado por 
4 a 0. Justificou o campo 
pesado do jogo anterior, 

contra o Paysandu, em 
Belém/PA, e a viagem para 
Salvador, onde enfrentaria 
o Bahia. Em outras palavras 
jogou a culpa pela elimina-
ção para o grupo de joga-
dores, quando na verdade 
ele escalou errado e mexeu 
pior ainda no time naquela 
derrota.

CSA NÃO COMEÇA BEM e time já preocupa para início do Brasileiro Série C

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Mais cedo ou mais tarde, sairia
O pedido de demissão do técnico Mozart Santos, no CSA, antecipou uma decisão que, 
mais cedo ou mais tarde, poderia ser tomada pela diretoria do clube. Pesava contra o 
treinador as eliminações na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, sem o time jogar 
bem, com questionamentos da torcida e dos conselheiros, principalmente a elimina-
ção na Copa do Brasil, em pleno estádio Rei Pelé.
Pior ainda: o CSA deixou de ganhar 1 milhão e 650 mil reais se tivesse passado de fase. 
Outro detalhe que deixou chateado os torcedores, especialmente, foi o CRB ter passado 
de fase, podendo chegar a faturar mais 2 milhões e meio se passar para a fase seguinte. 
Sem dúvida, o CSA perdeu muito com essa eliminação. Só em ter ficado de fora dessa 
nova fase, perdeu mais dinheiro do que se tivesse sido campeão da Copa do Nordeste.
Voltando ao tema, essa demissão poderia vir junto com a perda do Campeonato 
Alagoano de Profissionais 2021, principalmente se for para o CRB, com um grupo 
de jogadores bem maior e melhor, manteve 90% da base de 2020, e sua diretoria 
ainda anuncia que vai contratar de cinco a seis reforços. Mais um ano que o CSA não 
começa bem e a maior preocupação é o Campeonato Brasileiro da Série B, perto de 
começar.

l Sempre achei o técnico 
Roberto Fernandes um profissio-
nal de tiro-curto. É aquele que só 
serve para dirigir o time na reta 
final de uma competição. Chega 
motivado e motivando a todos. 
Ganha só com conversa;

l Passando disso, não me 
recordo que, nas últimas tempo-
radas, ele tenha iniciado e termi-
nado o trabalho em algum clube 
profissional. Quando veio para o 
CRB estava parado, dispensado 
pelo América de Natal;

l Acho que o CSA não precisa 
só de treinador. O grupo de 
jogadores é pequeno e de uma 
qualidade técnica duvidosa 
para alguns profissionais. O time 
precisa de reforços em todos os 
setores, do goleiro ao ataque;

l É bom lembrar que o 
campeonato estadual segue 
nesse final de semana. Murici e 
CRB jogam pela quarta rodada, 
em partida atrasada, neste 
domingo, enquanto ASA X Coru-
ripe jogam no sábado, e Jacyobá 
e CEO no domingo.

  ALFINETADAS...



CURSOS DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS estão entre os 100 

melhores do mundo no ranking by subject da QS World University.

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Colunista

Estudar Lá Fora

  Programa de 
Intercâmbio 
Católico

Fonte: KAAD
O Programa de Intercâmbio Acadê-
mico Católico (KAAD) está ofere-
cendo bolsas para homenagear 
estudantes de países da África, Ásia, 
Oriente Médio ou América Latina. 
As bolsas são destinadas a alunos 
de mestrado e doutorado que já 
tenham adquirido experiência 
profissional e estejam interessados 
em estudos superiores (ou estadias 
de pesquisa) na Alemanha.
O Programa de Intercâmbio Acadê-
mico Católico (KAAD) é uma insti-
tuição de bolsas da Igreja Católica 
Alemã para estudantes de pós-
-graduação e cientistas de países 
em desenvolvimento. A KAAD apóia 
seus bolsistas na forma de bolsas de 
estudo e programas educacionais 
e oferece assistência teológica e 
pessoal com vistas ao potencial de 
multiplicação de posições que os 
estudantes terão em seus países de 
origem.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:

* O candidato deve ser um estu-
dante internacional.

* O candidato é de uma nação em 
desenvolvimento ou emergente 
na África, Ásia, Oriente Médio ou 
América Latina.

* O candidato possui diploma 
universitário e experiência profis-
sional no seu país de origem.

* O candidato deseja obter um 
mestrado ou doutorado em uma 
universidade alemã ou realizar um 
projeto de pesquisa de pós-douto-
rado (de dois a seis meses para 
professores universitários) em uma 
universidade alemã.

* O candidato é um cristão católico 
(ou pertence a uma denomina-
ção cristã). Candidatos de outras 

religiões poderão apresentar 
candidatura  se forem indicados 
por parceiros católicos e puderem 
mostrar sua contribuição para o 
diálogo inter-religioso.

* Antes de iniciar os estudos, o 
candidato possui conhecimen-
tos da língua alemã (KAAD pode 
oferecer um curso de idioma de no 
máximo seis meses na Alemanha).

A bolsa será concedida para ajudar 
o bolsista a pagar suas despesas 
educacionais de alto custo, bem 
como as despesas com viagem e 
acomodação do beneficiário na 
Alemanha. 
Ela também  oferece treinamento 
de idiomas na Alemanha antes de 
seus estudos.
Inscrições em https://bit.
ly/3gxLvCr .

  Study in Europe Digital Show 
traz informações sobre bolsas 
para universidades europeias
As agências de estudos na França (Campus France), 
Alemanha (DAAD), Espanha (Escritório de Educação na 
Espanha da Embaixada da Espanha no Brasil) e Holanda 
(Nuffic Neso Brazil) organizam, nos dias 26, 27, 28 e 29 
de abril, o Study in Europe Digital Show. Trata-se de  uma 
série de apresentações online para promover informa-
ções sobre os estudos superiores nos países europeus.
O evento convida os espectadores a realizar um verda-
deiro tour virtual, através dos canais do YouTube das 
agências em três dias. 
No primeiro, o programa foca nas oportunidades de 
bolsas de estudos oferecidas pelos países organizadores, 
tendo como convidada especial a Delegação da União 
Europeia no Brasil, que fará uma apresentação sobre o 
programa Erasmus Mundus. 
No segundo dia,  terça-feira, serão fornecidas infor-
mações sobre funcionamento e todos os passos para 
candidatura nos programas de bacharelado e mestrado, 
contando também com a participação da Suécia.
O último dia do evento é inteiramente voltado à pesquisa, 
com a participação de representantes da Swissnex e 
Wallonie - Bruxelles. 
Para finalizar o Study in Europe Digital Show, serão 
realizadas duas mesas temáticas, com a participação de 
ex-alunos da Alemanha, França, Espanha e Holanda, 
debatendo a experiência de estudos nas áreas de artes,  
desenvolvimento sustentável e os impactos na carreira 
após a vivência na Europa.

AQUI ESTÁ A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
26/04 - Bolsas de estudos 
18h: abertura
18h05: Comissão Europeia
18h25: França
18h45: Holanda
19h05: Espanha
19h25: Alemanha

27/04 - Graduação e mestrado
18h: abertura
18h05: Espanha
18h25: Holanda
18h45: França
19h05: Alemanha
19h25: Suécia

28/04 -  Pesquisa
18h: abertura
18h05: Alemanha
18h25: França
18h45: Holanda
19h05: Espanha
19h25: Swissnex
19h40: Wallonie-Bruxelles (Bélgica)
19h55: Euraxess

Para participar, os interessados devem fazer  inscrição 
através do link https://nufficnesobrazil.typeform.com/
to/JtxTkJ9n .
*Texto baseado na publicação do site do Campus France 
Brasil
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dedos

de

prosa

Hoje temos três colaboradores: Roberto Farias, Pedro Cabral e Eduardo Bastos, todos 
artistas de primeira expressão em nossa vida; poesia e aquarelas. Boas razões para se conti-
nuar a ter ganas pela vida.

Obrigado aos três!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Novamente 
Eduardo Bastos: 

um presente
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Este é um texto de agradecimento, 
uma forma de dizer muito obrigado 
a tudo o que o Eduardo tem feito por 
mim, tanto em trabalho quanto em 
termos pessoais. Devo e sou realmente 
agradecido a ele e à sua irmã Sandra.

Por outro lado, é patente a minha 
admiração por seu trabalho, que consi-
dero fundamental para quem pensar 
na história de Alagoas e de Maceió em 
particular. Ele é o homem que fala, um 
artista público que se manifesta cons-
tantemente sobre a nossa vida, como 
aparece neste número de Campus/O 
Dia. E, neste sentido, é impressio-
nante como é capaz de ir tirando 
as cascas e encontrando o miolo de 

nossa sociedade, quando trabalha os 
invisíveis. Alguns deles estão neste 
nosso suplemento. Com isto, ele nos 
coloca diante de todos aquele que têm 
fome e sede de justiça e, neste sentido, 
Eduardo evangeliza. E o faz com seu 
compromisso com todos aqueles que 
são humilhados e ofendidos ou com 
os pobres que o Papa Francisco faz 
pouco ressaltou.

Nesta página de Campus/O Dia 
coloco a capa que preparou para o 
próximo livrinho que lançaremos. 
É a história do assassinato de uma 
senhora, ocorrido em 1905 em Maceió. 
Ele gentilmente, mais uma vez, ajudou 
e como não ficar dizendo obrigado?

Novamente um abraço no Eduardo

   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor
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O Pinheiro tudo a ver; o dinheiro para se 
reaver, um canteiro para mover

Só me interessa o que eu não tenho. Ainda me 
lembro das entranhas de um Brasil profundo. 
Sou mais velho, pois no fundo das eras eu me 
escondia; sou mais novo que a luz de cada dia. 
Em tempos de pandemia valerá a pena que se 
tenha o interesse na fantasia. Brasil, país do 
carnaval. Tranquilo, suave, bem-humorado.

Cabe uma interrogação inerente ao popular, 
a complexidade intensa da renovação, clamada 
pela renovação da plástica.

Quem fará essa comanda, quem será firme 
na demanda, quem é que comanda?

Ontem um abairramento pleno de relações, 
vizinhança, afetos, comércio, serviço, hospi-
tais, elo de ligação anotados na configuração 
espacial. Parece um filme, um roteiro de ficção.

Há subescritum uma negação da existência 
de um passado e de um futuro. Saia!

Se chover cai.
Subsidência. Subsídio. Resiliência. Domicí-

lio. Paciência.
Discurso Paramétrico.
Pinheiro, Bom Parto, Bebedouro, Mutange, 

Farol,
Fala para mim que é sério, palavra fala para 

mim. Olha está certo? Está certo, não força, vou 
marcar o casamento. Veio porque tinha que vir. 
Estou querendo melhorar no trabalho, não tem 
problema... Só queria viver... Não chora... Meu 
amor, melhor você dormir e sonhar.

Pouca vergonha, esgoto, encanamentos, 
lagoas endorréicas, aterros...

Apressado come bem?
Quando mais o tempo que passa.
Sobre o tempo sopra o vento.
Daqui a duas semanas. Perdão não dá para 

esperar?
Veja perdemos... Perdeu-se.
Não chora. Pelo amor de Deus não olha para 

trás. Não é da sua conta!
Agenda e defesa civil,
O que não desceu, subiu.
Bronca! Leve o guarda-chuvas!
Vai dar tudo certo.

Na boa!
Tchau.
Abre aí, sou eu!
Me ajude tem gente que não conheço, na 

sala.
De novo!
Qual a melhor medida de morrer?
Sossega. Pensa que não cansei? Vocês preci-

sam... Eu não aguento.
Onde está a verdade? No caminhar? Talvez. 

Há uma mistura? Estamos apresentando!
Curta. Compartilhe. Vá além, se inspire.
Escreva.
Fiquem em casa.
Ladies and gentlemans.
Gentileza gera gentileza.
Gente lesa gera leza gentes.

Cervejinha, sinuca. Está precisando de 
alguma coisa?

Não atrase para o almoço.
Calhorda, ô vai cuidar da namorada.
Vai te catar!
Não está aqui quem brincou.
Esquentar não adianta.
Dá-lhe garoto.
Menino era cada Camurupim, deste tama-

nho.
Meu velho, aproveite a oportunidade.
Mulher, aproveite a dor.
Sopra o tira gosto.
Desce uma! Desça mais!
Se enxerga. Vivemos com a corda no pescoço. 

Não tem saída.
A mulher está grávida. Não vai passar neces-

sidade.
Tem um porém. Serei franco. A turma trai e 

chama de pelego. A covardia é grande e campeia. 
É danificante. Acabou a poesia, dinheiro não cai 
das árvores.

Que mania, acha que o argumento será 
acatado?

Passo aqui pra te pegar.
Te amo. Que susto!
Melhor ir deitar.
Parabéns!!
Estou contente. Nem sempre a gente acerta.
Fica xarope, não!
Cara! Nem sei...
Não jogue papel no chão.
Não pise na grama.
Ê Maceió é três mulher para um homem só.
Compadre, tem alguém com cinco, pois eu 

só tô com a minha.
Se todos fossem iguais a você...
Peroba do campo, nó na madeira, festa da 

cumeeira.
É pau é pedra
Como é que é?
Dá uma mão!
Dinheiro só de papé
Carinho só de mulé
Guerreiro só do Faró
Capitá, só Maceió.

Para não dizer que não falei das cores

   ARTIGO  |  Roberto Farias
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Qual o menino não pensou desenhar uma 
cidade?

Um papel em branco e um monte de lápis colo-
ridos.

O corpo debruçado num chão frio de mosaicos 
geometrizados.

E o pensamento cheio de ruas retas ou curvas
De casas com chaminés, portas, janelas e telha-

dos.
Uma árvore com frutas, um banquinho de 

conversa.
Um passarinho azulado
E um cãozinho de cor amarela e rabo enrolado.
Mais adiante a igreja e sua cruz, torre, portas e 

sino.
E a fábrica com sua fachada de platibandas trian-

gulares.
Talvez saindo fumaças a esconder as estrelas do 

menino.
Um rabisco virava carro ou ônibus, quem sabe 

um trem.
Com seus trilhos que iam para longe, para bem 

longe, muito longe, muito além.
Pois bem. Desenhei cidades assim nos meus 

sonhos de criação.
Bastavam lápis, papel e um sorriso nos lábios.
Meu lugar era assim. Feito de desejos e frêmitos. 

E cores de montão.
Eu fazia cidades que cabiam numa folha de 

papel.
Onde um luar despontava meia-lua sorridente 

no azul infinito do mais alto céu.
E era feliz assim. Eu era o governo de mim mesmo.
Quando cresci, sonhei continuar desenhando 

cidades ideais.
Descobri a curva da Rua do Comércio escon-

dendo o fim.
E quis endireitá-la em meus traços acadêmicos, 

supostamente formais.
Ruas retas definindo quadrados e nos quadrados 

as funções urbanísticas.
Como faziam certos arquitetos de olhares sedu-

toramente modernistas.
E havia arquitetos outros que mostravam a 

riqueza das curvas.
Feitas para não cansar o pedestre e tornar curioso 

o olhar.
E vi o quanto era belo e variável desenhar cida-

des!
E mantive a Rua do Comércio em sua doce e infa-

tigável curva de luar.
E como era bom desenhar cidades!

E, sobretudo, se nessa cidade havia um mar.
Um mar repleto de navios. Tão grandes quanto 

os nossos sonhos.
Um mar a beijar a cidade sem doenças, sem 

injustiças, um povo risonho, sem maldades.
Quanta inocência nesse meu olhar!
E o menino sonhador se fez homem pensando 

assim.
E viu na cidade outros sonhadores e suas brilhan-

tes ideias.
E descobriu tantos e quantos planejadores de 

sonhos conviviam na mesma cidade.
E cada um a vasculhar suas memórias e perce-

ber a beleza de tantas construções inventadas por 
outros, em suas possibilidades, em outros tempos.

Cantinhos esquecidos, janelas poderosas, plati-
bandas sensuais, gente esquecida pelos cantos

Espaços históricos, de cores magistrais.
Uns a delirar o futuro, outros a futucar memórias. 

Mas alguns a perceber tristezas sociais.
E aí o nosso mundo utópico se esqueceu das 

adversidades. O morador diferente, com suas opor-
tunidades variadas. Uma imensa rede sem laços. 
Um labirinto de criações. Fractais sem governo.

E a cidade de tanta gente diferente continha, 
além dos nossos traços, vontades ingovernáveis.

E outros olhares sonhadores eram mais reais, 
cada um com suas mais afoitas particularidades.

Suas denúncias, suas propostas, suas saudades, 
batendo cabeças, revelando egos, imaginando teias, 
frigindo mormaços.

E na mais longínqua gaveta da incomensurabi-
lidade,

O criador é engolido por outros sonhos. Ele e o 
seu mais voluptuoso traço.

Envolvido, tragado, consumido por todos os 
sonhos, por tantas histórias e suas percepções viva-
zes.

E o que resta ao criador diante da criatura é 
contemplá-la ora inteira, ora apenas uma leitura.

Que de todas as maneiras, devora o criador e 
libera a criatura.

E só nos resta, impotentes, voar nesses rabiscos 
feitos de desejos e memórias

Nascidos de tantas cidades de cada um numa só 
cidade invisível e incompreensível para todos.

Os traços de nossa memória

   ARTIGO  |  Pedro Cabral


